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หลกัสตูร Creating Database Analysis Report  
& PivotTable  

ระยะเวลาอบรม 

2 วนั (อบรมเวลา 9:00 – 16:00 น.) 

แนะน าหลกัสตูร 

Excel นอกจากจะเป็นโปรแกรมใชส้ าหรับสรา้งสตูรค านวณชัน้ยอดแลว้ ยังสามารถในการใชจั้ดเก็บขอ้มูล

ในลกัษณะของ Database ไดง้า่ย ใน Excel มเีครือ่งมอืจัดการกบั Database อยูห่ลายอยา่ง เชน่ Sort, 
Filter, Subtotal Report, PivotTable และฟังกช์ัน่ทีเ่กีย่วกบั Database โดยเฉพาะ แตห่ลายคนใชง้าน

แคเ่พยีงไม่กีอ่ยา่ง เชน่ Sort กบั Filter เทา่นัน้ ท าใหไ้ม่สามารถคน้หาหรอืวเิคราะหข์อ้มลูไดอ้ยา่งรวดเร็ว

เทา่ทีค่วร 
 

ในหลกัสตูรนีค้ณุจะไดเ้รยีนรูเ้ครือ่งมอืของการสรา้งรายงานเชงิวเิคราะหใ์นทกุรูปแบบ และเรยีนรูเ้ครือ่งมอื
หรอืค าสัง่ตา่งๆ แบบละเอยีด ดังนัน้รับประกนัไดว้า่คณุจะสามารถแกปั้ญหาของงานไดอ้ย่างแน่นอน 

วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร 

 เรยีนรูก้ารใชเ้ครือ่งมอืตา่งๆ ของการสรา้งรายงานเชงิเคราะห ์  

 เรยีนรูก้ารใชส้ตูรตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับ Database โดยเฉพาะ 

 เรยีนรูก้ารใชง้าน Filter ขัน้สงู 

 เรยีนรูก้ารใชง้าน PivotTable แบบเจาะลกึ  

เนือ้หาการอบรม 

การจดัการขอ้มลู  

 หลกัการออกแบบ Worksheet และ Field ทีถ่กูตอ้ง  

 การ Import Text File เขา้มาใน Excel แลว้ความหมายของตัวเลอืกทัง้หมดใน Text Import 

Wizard วา่ท างานอย่างไร  

 เทคนคิการแปลง Text File ทีเ่ป็นลกัษณะของ Report Format ใหอ้ยูใ่นรูปแบบ Database 

Format อย่างรวดเร็ว ซึง่จะชว่ยประหยัดเวลาในการท างานดว้ยมอืเป็นอย่างมาก  

 เทคนคิการ Import Text File ทีม่ตีวัแบง่โดยใช ้Comma โดยไมต่อ้งผ่าน Text Import 

Wizard  

 การสรา้ง Report โดยใหข้อ้มลูถกูเรยีงล าดับในแบบพเิศษ เชน่ การ Sort ขอ้มลูแบบ Unlimited 

Field ซึง่โดยปกตใิน Excel จะท าไดแ้ค ่3 Field เทา่นัน้  

 การสรา้ง Custom Sort Order เพือ่เรยีงขอ้มลูใหป้รากฏตามล าดับทีต่อ้งการ ซึง่โดยปกตไิม่

สามารถท าได ้ 

 การ Sort ขอ้มลูแบบซา้ยไปขวาแทนการ Sort แบบ Top to Bottom  
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การใชง้าน Filter แบบเจาะลกึ  

 การสรา้ง Report โดยใช ้Filter เพือ่แสดงขอ้มูลเฉพาะรายการทีส่นใจเทา่นัน้  

 การคน้หาขอ้มลูใน Database ในลกัษณะตา่งๆ เชน่ การสรา้ง Form เพือ่แสดงขอ้มลูใน 

Database การคน้หาเฉพาะขอ้มลูทีข่ ึน้ตน้หรอืลงทา้ยดว้ยค าตา่งๆ ทีต่อ้งการ  

 การสรา้ง Report โดยใช ้Advanced Filter ส าหรับ Report ทีต่อ้งการเงือ่นไขทีส่ลบัซบัซอ้น 

ซึง่การใช ้Filter ในแบบปกตไิมส่ามารถท าได ้ 

 การ Save Filter เก็บไว ้ซึง่เป็นสดุยอดเทคนคิทีป่กตจิะท าไดไ้มไ่ด ้เป็นการชว่ยประหยัดเวลาใน

การออกรายงานหลายมมุมองบอ่ยๆ  

 การสรา้งสตูรเพือ่สรุปผลของการ Filter ใหแ้สดงขอ้มลูในรูปแบบตา่งๆ เชน่ Sum, Min, Max, 

Count ฯลฯ  

 การสรา้ง Subtotal Report แบบอตัโนมัต ิโดยไมต่อ้งเสยีเวลามาคอยแบง่หนา้ของ Group 

ขอ้มลูดว้ยตนเอง  

 การสรา้ง Multiple Subtotal Report ส าหรับรายงานทีต่อ้งการยอดรวมของ Subtotal หลายชัน้  

 การใชง้าน Database Function เพือ่สรา้งรายงานสรุปตวัเลขจาก Database ทัง้แบบธรรมดา

และแบบเงือ่นไขทีซ่ับซอ้น  

การใชง้าน PivotTable แบบเจาะลกึ  

 การสรา้ง PivotTable แบบ Wizard และเทคนคิการสรา้งอย่างรวดเร็ว 

 การสรา้ง PivotTable แบบ Single Field, Multiple Field และแบบ Filter 

 ความเขา้ใจเกีย่วกบัโครงสรา้งตา่งๆ ใน PivotTable เชน่ Field, Item, Report 

 การสรา้งรายงานแบบ Ranging เชน่ การแสดงรายชือ่ลกูคา้ทีซ่ ือ้สนิคา้สงูสดุ 10 อบัดบัแรก ฯลฯ 

 การแสดงเฉพาะขอ้มลูทีส่นใจ เชน่ การสรา้งรายงานแสดงเฉพาะลกูคา้บางรายทีส่นใจเทา่นัน้  

 การซอ่นหรอืแสดง Field หรอื Item ใหป้รากฏตามตอ้งการโดยไมต่อ้งลาก Field มาวาง เชน่ 

หากตอ้งการดวูา่ลกูคา้รายนีไ้ดซ้ือ้สนิคา้อะไรไปบา้ง ฯลฯ 

 การจัดรูปแบบ PivotTable ใหส้วยงามทัง้แบบ Table และแบบ Report และความเหมาะสมของ
การเลอืกใชรู้ปแบบตา่งๆ  

 การสรา้ง Custom Format ขึน้เอง เพือ่ใหจ้ัดรูปแบบใหส้วยงามตามตอ้งการ 

 การ Group ขอ้มลูจาก Field วันทีท่ีเ่ป็นรายวนั ใหเ้ป็นรายเดอืน รายไตรมาส หรอืรายปี 

 การกระจาย PivotTable ออกเป็นหลาย Report อย่างรวดเร็ว เพือ่ลดเวลาในการสรา้งหลาย 
PivotTable 

 การซอ่นหรอืแสดง Grand Total และ SubTotal 

 การเปลีย่นรูปแบบการแสดงผลของ SubTotal ใหแ้สดงในหลายลักษณะ 

 การแสดง Data Field ในลกัษณะตา่งๆ เชน่ การแสดงผลรวมแบบปกต ิการเปรยีบเทยีบ % of 
Total, % of Rows, % of Columns, % Different From, Different From 

 การสรา้ง Calculate Field และ Calculate Item ขึน้ เชน่ การเปรยีบเทยีบยอดขายของพนักงาน
แตล่ะคนกับ Forecast 

 การก าหนดค าสัง่ตา่งๆ เกีย่วกับการพมิพ ์PivotTable ทีม่ขีอ้มลูหลายหนา้กระดาษ เพอืให ้Row 
Heading ของ PivotTable ถกูพมิพท์กุหนา้โดยอตัโนมัต ิ

 การ Refresh ขอ้มลูใน PivotTable ทัง้การก าหนดแบบ Manual และแบบ Automatic 

 การสรา้ง PivotChart และการจัดรูปแบบ PivotChart ใหส้วยงาม 

 เทคนคิการแกปั้ญหาจาก Data Source เมือ่สรา้ง PivotTable จาก Wizard 

 ... พรอ้มทัง้เรยีนรู ้Shortcut ตา่งๆ ทีจ่ะเพิม่ความรวดเร็วในการจัดการกบัขอ้มลูใน Database 

อกีมากมาย  
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หลกัสตูรนีเ้หมาะส าหรบั 

 ผูท้ีเ่ก็บฐานขอ้มลูโดยใช ้Excel  

 ผูท้ีต่อ้งสรา้งรายงานเชงิวเิคราะหจ์ากฐานขอ้มลู เพือ่ใชใ้นการตดัสนิใจตา่งๆ  

 พนักงานฝ่ายบคุคล หรอื Admin. หรอื Marketing ทีต่อ้งเก็บขอ้มลูลกูคา้หรอืพนักงาน  

 ...และผูท้ีส่นใจหรอืตอ้งการเรยีนรูฟี้เจอรข์อง Excel ในดา้น Database โดยเฉพาะ  


